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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ
Εξ. Επείγον

1. Όλους τους Γεν. ∆/ντές Μεταφορών &
Επικοινωνιών της επικράτειας (προς
ενηµέρωση των οικείων πειθαρχικών
συµβουλίων των ∆/νσεων Μεταφορών
βάσει του π.δ. 170/2003)
2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Αυτ/στών
Υπεραστικών Συγκοινωνιών
(Π.Ο.Α.Υ.Σ.) Πειραιώς 4 104 31 Αθήνα
3. Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστικών
Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) Πειραιώς 4
10431 - Αθήνα
1. Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών Υπ.
Μεταφορών
2. Πανελλαδική Φιλοζωική &
Περιβαλλοντική Οµοσπονδία

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε τις µετακινήσεις ζώων συντροφιάς µε τη
χρήση λεωφορείων ∆Χ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.
ΣΧΕΤ.: Η Β/41804/4443/13.9.2011 εγκύκλιός µας (Α∆Α: 4Α861-ΒΩΟ)
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και επειδή κατ’ επανάληψη έχουν
καταγγελθεί/διαπιστωθεί κρούσµατα παραβίασης του κανονιστικού πλαισίου που
διέπει τη διακίνηση των ζώων στα λεωφορεία ∆Χ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.,
επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:

Όπως ρητώς ορίζεται στην παρ. ιδ΄ του άρθρου 15 του ν. 2963/2001, οι
συγκοινωνιακοί φορείς και τα όργανα αυτών «απαγορεύουν τη µεταφορά ζώων, πλην
των περιπτώσεων ζώων συνοδείας αναπήρων ή µικρών κατοικίδιων ζώων, που
µεταφέρονται µε τα κατάλληλα για το σκοπό αυτόν µέσα». Συνακόλουθα,
απαγορεύεται κάθε µεταφορά οποιουδήποτε ζώου µε τα λεωφορεία των
ΚΤΕΛ, πλην της ανωτέρω εξαίρεσης.

Βάσει της προαναφερόµενης εγκυκλίου, διευκρινιζόταν και εξειδικευόταν η εν λόγω
εξαίρεση και παρέχονταν αναλυτικές οδηγίες.

Περαιτέρω, λαµβάνοντας υπόψη τον νέο ορισµό του µικρού ζώου συντροφιάς στην
παρ. ζ΄του άρθρου 1 του ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15/2.2.2012), πλέον, επισηµαίνεται ότι
ι
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στην ανωτέρω εξαίρεση εµπίπτουν τα µικρά κατοικίδια έως δέκα (10) κιλά (και
όχι επτά κιλά, όπως αναφερόταν στην εγκύκλιο Β/41804/4443/13.9.2013 ειδικά σε
ό,τι αφορά τη µεταφορά µικρών ζώων µε τα υπεραστικά ΚΤΕΛ). Κατά τα λοιπά, οι
διαστάσεις των καλάθων µεταφοράς για τα κατοικίδια έως δέκα κιλά παραµένουν ως
έχουν, βάσει της διάκρισης που ισχύει για τα αστικά (κάλαθοι διαστάσεων
50x40x70εκ.) και τα υπεραστικά (κάλαθοι διαστάσεων 50x40x35εκ.) ΚΤΕΛ. Τόσο τα
µικρά κατοικίδια, όσο και τα ζώα συνοδείας αναπήρων µεταφέρονται υποχρεωτικά
εντός του χώρου των επιβατών, συνοδεία των ιδιοκτητών τους και µε τις
προϋποθέσεις που η προαναφερόµενη εγκύκλιος θέτει.

Προς διευκόλυνση τυχόν επιβατών που σκοπεύουν να µεταφέρουν µικρά κατοικίδια,
υπενθυµίζεται ότι τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται

να έχουν αναρτηµένα τα συγκεκριµένα

δροµολόγια (ελάχιστο ποσοστό επί των εκτελούµενων) στα οποία θα επιτρέπεται η
µεταφορά των ζώων (επιτρεπτός περιορισµός δύο κατοικίδιων ανά λεωφορείο),
αυστηρά και µόνο στην καµπίνα των επιβατών και πάντως σε καµία απολύτως
περίπτωση στον χώρο αποσκευών (περιλαµβανοµένης της περίπτωσης ζώων µέσα σε
δέµατα). Συναφώς, υπενθυµίζεται ότι απαγορεύεται η µεταφορά ασυνόδευτων ζώων.

Τέλος, όπως επισηµαινόταν και στην προηγούµενη εγκύκλιο, τονίζεται ότι σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τα ως άνω, επιβάλλονται από το οικείο Πειθαρχικό
Συµβούλιο του π.δ. 170/2003 (ΦΕΚ Α΄140) στις ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ οι προβλεπόµενες
κυρώσεις της παρ.3 (η) του άρθρου 2 του ως άνω π.δ., ενώ σε περίπτωση
υποτροπής, της παρ. 5 του ιδίου άρθρου. Σε οδηγούς Λ∆Χ ενταγµένων σε ΚΤΕΛ, οι
οποίοι δεν συµµορφώνονται προς τα ανωτέρω, εφαρµόζονται οι πειθαρχικές
κυρώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ Α΄261), οι οποίες επιβάλλονται
από τα αρµόδια όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ.
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